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Benim ad›m Ewald Mittermeier. Bu hikâye bafllad›-
¤›nda, on üçüncü yafl günümün üzerinden tam bir
hafta geçmiflti. Hikâyenin sonunda ise on üçüncü
yafl günümün üzerinden yedi hafta geçmifl olacak.

Almanca ö¤retmenimi do¤ru anlad›ysam, kâ¤›-
da döktüklerime tatil raporu deniyor. Çünkü bunla-
r› gerçekten de yaflad›m. Anlatacaklar›m› k›sa tutma-
ya çal›flaca¤›m. Ama, aktarmak istedi¤im alt› hafta,
benim ve ailem için öylesine olayl› ve heyecanl› geç-
ti ki, bunu baflaraca¤›mdan emin de¤ilim. Geçmiflte
evimizde hiç heyecanl› fleyler yaflanmad›¤›ndan, he-
yecanl› olaylar anlatmakta pek deneyimli say›lmam.
(Okulda kompozisyon yazd›rd›klar›nda –örne¤in aile-
cek geçirdi¤imiz bir pazar günü veya benzer bir konu
hakk›nda– hep bir fleyler uydurmak zorunda kal›rd›m.
Evdeki gerçek pazarlardan veya bunun gibi fleylerden,
elle tutulur bir kompozisyon konusu ç›karmak müm-
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kün olmazd›.) Annem, bunu uyumlu aile yaflam›m›za
ba¤l›yor. Ablam ise bunun do¤ru olmad›¤›n› iddia
ediyor. Biz uyumlu falan de¤il, düpedüz s›k›c›ym›fl›z.

Kim hakl› olursa olsun, ben yaln›zca birbirini
tekrar eden s›radanl›klara al›flk›n›m. Bu yüzden de
heyecanl› olaylar› kaleme almay› pek beceremem.
Bunu flimdi daha iyi anlad›m, çünkü birden hikâyeyi
on üçüncü yafl günümden bir hafta sonra bafllata-
mayaca¤›m› fark ettim. En az befl hafta daha geri git-
meliyim.

Bir cuma günü, uzun ders aras›ndayd›k. S›n›fta
s›rama oturmufl, çekirdeklerinin çevresi kararm›fl,
olgunluktan tad› kaçm›fl, berbat bir elma yiyordum.
Tam o s›rada tuvaletten dönen Herbert Pivonka s›-
n›fa girdi. Önümden geçerken, “Elsi, annen koridorun
bafl›nda durmufl, ‹ngilizce ö¤retmeniyle konufluyor!”
dedi. 

S›n›f›n büyük ço¤unlu¤u beni “Elsi” diye ça-
¤›r›yor. Bunu acayip komik buluyorlar. Bir keresinde
nüfus kâ¤›d›m› ele geçirmifl ve burada toplanan ön
adlar›m› keflfetmifllerdi: Ewald Leonhard Stefan Isidor.
Ne yaz›k ki, Wolfgang Emberger, bu isimlerin baflharf-
lerinin “Elsi”yi oluflturdu¤unu fark etti. 

Dört ön ada sahip olmam›n nedeni, annemin
Ewald’dan (erkek kardeflinin ismi oldu¤u için), anne-
annemin Leonhard’tan (nedenini bilmiyorum), ba-
bamla babaannemin de Stefan’dan (ben böyle ça¤-
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r›lmak isterdim) yana olmas›ym›fl. Korkunç Isidor’u
ise büyük amcam Isidor’a borçluyum. Annem ve ba-
bam bunu, “Ona küçük bir jest yapmak için!” diye
aç›klar. Büyük amcam epey zenginmifl de! E¤er ona
s›k s›k küçük jestler yaparsak, bize de miras›ndan bir
fleyler b›rakabilirmifl belki. (Ancak, kuzenlerimin hep-
sinin ikinci, üçüncü veya dördüncü ad› Isidor. Yani
s›rf bu aptal isim yüzünden mirasa konma flans›m
yok gibi!)

“Acaba ‹ngilizce ö¤retmeni annenden ne isti-
yor?” diye sordu Herbert Pivonka.

‹ngilizce ö¤retmenimin annemden hiçbir fley
istemedi¤ini garanti edebilirdim. Büyük olas›l›kla
annem ondan bir fley istiyordu. Hem de karneme ‹n-
gilizce’den dört gelmesini... Okulun kapanmas›na
tam bir ay vard› ve karne notlar›m afla¤› yukar› bel-
liydi. Bir sürü pekiyi ve iyi bekliyordum. K›sacas›,
“göstermelik bir karne”. Yaln›z ‹ngilizce’m iyi ile orta
aras›nda bir yerdeydi. Yani yaz›l›lar bak›m›ndan. Aç›k-
ças› ‹ngilizce konuflmam da dahiyane say›lmaz. Bu
yüzden tahminim orta’dan yanayd›. 

Oysa annem, birinci s›n›f, göstermelik karnele-
re bay›l›r. San›r›m, ben ya da ablam s›rf pekiyi dolu
bir karne getirsek, annem buna siyah vizon bir man-
todan daha fazla sevinir. Hem de, böyle bir manto
gerçekleflmemifl en büyük düfllerinden biri olmas›na
ra¤men. 
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‹flte flimdi annem, ‹ngilizce ö¤retmenime, onu
bana iyi vermeye ikna etmek için gitmifl olmal›yd›.
Çirkin bir orta’n›n karnemi berbat etmemesi için!
Bunu bana böyle söylememifl de olsa, o kad›n› tan›-
r›m! Olup bitenler benim için aç›kt›. Ama bunu Her-
bert Pivonka’ya söylemedim tabii. Bence böyle bir
fley, hiçbir s›n›f arkadafl›ma anlat›lamazd›. Öylesine
gülünçtü ki. Üstelik de s›n›fta ‹ngilizce’den kalaca¤›
kesinleflen iki kifli varken ve en az befl kifli de ‹ngiliz-
ce kurtarma s›nav› için hâlâ titrerken. 

Herbert Pivonka’ya, ‹ngilizce ö¤retmeninin
annemden ne istedi¤i konusunda en ufak bir fikrim
olmad›¤› yalan›n› uydururken, içimden de ‹ngilizce
ö¤retmenimin iyi’ye karfl› direnmesini diliyordum iç-
tenlikle. Nerden bakarsan bak, hakk›m de¤ildi. Ayr›-
ca, bana not hediye edilmesini istemiyordum. S›n›f-
takiler bunu hemen fark ederlerdi. Sonra da d›fllan›r
ve herkesin gözünde inek ya da ya¤c› durumuna dü-
flerdim. ‹nek ya da ya¤c› olmaksa, istedi¤im en son
fleydir!

Ö¤leyin, eve geldikten sonra, on dakikal›k
ders aras›ndaki kuflkular›m do¤ruland›. Annem ‹ngi-
lizce ö¤retmenini “iyi” için s›k›flt›rd›¤›n› kabul etti.
‹kna çal›flmalar›nda baflar›l› olamad›¤› için de mora-
li bozuktu. “Bir türlü anlayam›yorum,” diye söylendi,
“onu anlay›fll›, kolay ikna olan bir insan bilirdim! Kö-
tü bir gününe denk gelmifl olmal›y›m!”
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‹ngilizce ö¤retmeninin kötü bir gün geçirdi¤i fa-
lan yoktu. Annemin ona ders aras›nda, koridorda
çullanmas›na sinirlenmifl olmal›yd›. Çünkü, salaml›
sandviçini yerken, anneler taraf›ndan lafa tutulmak-
tan ve not sorunlar›yla rahats›z edilmekten nefret
eder. Bunu bize daha önce birçok kere aç›klam›flt›.
“Görüflme saatim ne güne duruyor,” demiflti. “Beni,
aln›m›n teriyle hak etti¤im ö¤le paydosumda rahat-
s›z etmek görgüsüzce ve kabul edilemez bir davran›fl.
Lütfen, bunu sayg›de¤er ana babalar›n›za iletin!”
Bunu evdekilere aktard›m da. Ama annem ‹ngilizce
ö¤retmenim için, salaml› sandviçin karnemden ön-
ce geldi¤ini bir türlü hayal edemiyor. 

Sonuçta, rahatlam›fl olarak ö¤le sofras›na otur-
dum. “Mutfak-yeme¤i” diye adland›rd›¤›m›z yemek-
lerden biriydi. Babam ve ablam evde olmad›¤›nda,
annemle birlikte yeme¤imizi mutfakta yeriz de. Sos-
lu spagetti vard›. Çatal›ma dolad›¤›m bir posta ma-
karnay› tam a¤z›ma t›kmak üzereydim ki, annem,
“O, seni de di¤erleriyle birlikte ‹ngiltere’ye yollama-
m›z› istiyor,” dedi.

A¤z›mdaki makarna çoklu¤u yüzünden hemen
cevap veremedim. Onlar› bo¤az›mdan afla¤› zar zor
indirdikten sonra, “O, kim?” diye sordum. (Annemin
‹ngilizce ö¤retmeninden söz etti¤ini biliyordum el-
bette. Ama, düflüncelerini aç›klama tarz› sinirime
dokunuyordu. Ne de olsa art›k, en az yar›m saattir,
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annemin ‹ngilizce ö¤retmeninden not koparma ça-
balar› hakk›nda de¤il, bambaflka konularda konuflu-
yorduk. Dolay›s›yla, “o” ile kimi kastetti¤inin hemen
anlafl›lmas›n› bekleyemezdi!) 

Annem bafl›n› sallayarak bana bakt›. “‹ngilizce
ö¤retmeni tabii, baflka kim olacak!” dedi. Sonra da,
“Bu konuda çok ›srar ediyor,” diye ekledi. “Telaffuzun
yüzünden! Sana orta vermesinin tek nedeni iyi ‹ngi-
lizce konuflamamanm›fl. Derse de hiç kat›lm›yormufl-
sun!” Ses tonu müthifl suçlay›c›yd›. 

Spagetti dolu taba¤›m› ileri do¤ru ittim. ‹fltah›m
kaç›p gitmiflti. Annem yerinden kalk›p, el çantas›n›
getirdi ve içinden aç›k yeflil bir kâ¤›t ç›kard›. “Oxford’ta
yaz okulu. 15 Temmuz-15 A¤ustos aras›,” diye m›r›l-
danarak okumaya bafllad›. 

Aç›k yeflil kâ¤›d›n içeri¤inden haberdard›m.
Tüm s›n›flara da¤›t›lan bu kâ¤›tlardan birini hafta-
lard›r okul çantamda gezdiriyordum. 

“Hâlâ birkaç bofl yer var,” dedi annem. “Akflam
konuyu babanla konuflaca¤›m!” Sonra da yeflil paçav-
ray› mutfak tezgâh›nda duran ekmek kutusunun üs-
tüne koydu, ö¤le bulafl›¤›n› bulafl›k makinesine dol-
durdu ve makineyi çal›flt›rd›. Bu s›rada yüzümün gi-
derek soldu¤undan kesinlikle eminim. Büyük flehir
kar› gibi gri-beyaz bir renk alm›fl olmal›y›m. Böyle
durumlarda bafl›ma s›k s›k gelir bu. Bütün kan kafam-
dan çekilip, karn›ma do¤ru iner ve burada çaresizlik
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içinde fokurdayarak kaynamaya bafllar. Çünkü insan,
fikri veya istekleri hiçbir zaman sorulmazsa haliyle
öfkelenir. Konu ister yün çoraplar, dolmakalem ya
da ‹ngiltere yolculu¤u, ister don uzunlu¤u ya da gezi
planlar› olsun hiç fark etmez. Annem her zaman be-
nim için neyin iyi oldu¤unu bilir. Tam olarak emin
de¤ilse, babama sorar. Bana da sorabilece¤i ise,
hiç akl›na gelmiyor!

Hayat›mdaki bu büyük sorun hakk›nda bugüne
dek s›k s›k ve uzun uzad›ya düflündüm. Düflündükten
sonra da, büyük olas›l›kla yeterince karfl› ç›kmad›¤›m
sonucuna vard›m. Eskiden, ilkokula gitti¤im s›ralar-
da, yan›mda Martin Hodina diye bir çocuk otururdu.
Eminim ki, onun böyle bir sorunu yoktu. Çünkü bir
fley ifline gelmedi¤i zaman hemen ba¤›rmaya bafllar-
d›. Öyle yüksek ve tiz bir sesle ba¤›r›rd› ki, paydos
saatinde öten fabrika sireni san›labilirdi. Tüm süla-
lesinin bu ç›¤l›k konçertosundan ödü kopard›. Buna
maruz kalmamak için herkes ona ne istedi¤ini en az
üç kez sorard›. Ancak, benim böyle bir fleye çok ön-
ceden bafllamam gerekirdi. On üç yafl›na gelince, bu
art›k ifle yaramaz. Hem, bir insan›n böyle ba¤›rabil-
mesi için kafas›nda bol miktarda kan bulunmas› la-
z›m. Ç›¤l›¤› bast›¤›nda Hodina Martin’in kafas› hep
kan k›rm›z›s› kesilirdi. Benimse kan›m, daha önce
de belirtti¤im gibi, her ba¤›rma vesilesinde do¤ruca
karn›ma süzülüp, fokurdamaya bafllar. 
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